
?Щоб відповісти на ці запитання владі, інвесторам та громадянам потрібна, 
перш за все, доступна, зрозуміла та об’єктивна інформація. Дві тисячі 
сторінок технічної документації, що зберігаються на столі експерта з 
містобудування, напевно, не підійдуть. Повідомлення від мера, коли він 
перерізає стрічку, теж не згодиться. 

Коли люди чітко розуміють наслідки, до яких 

може призвести рішення влади, 

вони повинні мати право 
голосу під час прийняття 
цих рішень.
 Їхні думки та занепокоєння повинні бути 

враховані під час планування, виділення 

коштів та реалізації проектів.

Сталі міста для людей та створені людьми: 
прозорість та участь у прийнятті рішень

Доступ до інформації та 
участь громадськості у 
прийнятті рішень – це 
базові права людини.

Коли місцева влада розробляє проект, або міжнародні інвестори розподіляють кошти для 
побудови нової лінії метро або модернізації центрального опалення, їх рішення впливають 
на життя тисяч та мільйонів людей. Відповідно, ці люди повинні розуміти наслідки таких 
рішень та брати участь у їх розробці. У жителів є унікальна можливість знайти дієві рішення 
та право створювати місто, у якому вони хочуть  жити. Інклюзивність починається з 
прозорості та громадської участі.

Ситуація з COVID-19 підвищила 
навантаження на міста та муніципальні служби   
котрі змушені переглянути навантаження транспорту, водопостачання та забезпечення санітарних норм.  Так, 
для дотримання соціальної дистанції, велосипедна інфраструктура може допомогти зменшити переповненість 
громадського транспорту та збільшити доступ до нього, частоту руху.  Як зміниться економічна складова 
водних проектів, якщо зробити більше безкоштовних фонтанів з питною водою в громадських місцях? Доступ 
до питної води та туалетів – це право чи послуга?

Криза COVID-19 надає можливість для 
здійснення концепції #BuildBackBetter. Але для 
цього місцева влада повинна дослухатися до того, що потрібно 
громадянам і як вони хочуть, щоб виглядали їхні спільноти. Мільярди та 
трильйони інвестицій, вкладені у відновлення, можуть творити диво, але 
тільки якщо їх спрямувати на задоволення потреб суспільства та 
модернізацію міст. Міста повинні стати більш безпечними, здоровими, 
стійкими та ресурсоощадними моделями для життя, роботи, навчання, 
пересування, споживання та взаємодії.

Міста повинні надавати громадянам доступну та просту для розуміння 
інформацію щодо запропонованих проектів, а також платформу для участі 
у прийнятті рішень у тому, як витрачаються кошти, виділені на 
відновлення. 

OUR CITY

Q&A

Чи будуть в безпеці дівчата та 
жінки під час поїздок в метро у 
години-пік та у вечірній час?

Чи почне метро їздити 
частіше та чи будуть потяги 
чистішими?

Чи будуть будівельні роботи 
блокувати роботу малого 
бізнесу? І якщо так, то як довго?

OUR
CITY

Чи зростатимуть рахунки за 
опалення та чи зможуть їх 
сплатити вразливі соціальні 
групи?

Як власники зможуть отримати 
компенсацію за економічні 
втрати під час будівництва? 


